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DAGSORDEN
Elitefremtid
Møde med TD og skytter
RL refererede fra møde, der har været afholdt mellem TD konsulent Nicolaj
Holmboe og vore EC skytter.
Møde med DIF/Team Danmark om økonomi
RL orienterede om møde, der har været afholdt mellem DIF, TD og
specialforbundsformænd. Ved mødet redegjorde DIF og TD for deres
økonomiske situation. Begge skal spare 20 mio. kr. i 2010.
DIF har iværksat deres besparelser allerede nu, idet de bl.a. har afskediget en
del ansatte.
Det er Michael Andersens bud, at ud af de 33 specialforbund, TD støtter, vil
mellem 10 og 15 af dem blive kraftigt reduceret eller helt opsagt. Nogle får lidt
mere, mens andre fastholder niveauet.
Omstændighederne taget i betragtning, bliver DBSF derfor nødt til at se på
forskellige løsninger afhængigt af, hvad der sker med os.
Faciliteter i Aalborg
Flere bestyrelsesmedlemmer har været forbi Aalborg for at se hhv. AAB College
samt Aalborgs nye klubhus. Der var enighed om, at det er nogle fremragende
faciliteter. På College vil der bl.a. være mulighed for at skytterne vil kunne få
deres egen 50 m. bane.
Tidsplan for TD om gennemførsel af besparelser
TD vil give de berørte forbund besked i perioden 12.- 30. september 2009.
Mulige scenarier af TD besparelser for DBSF
Som RL ser det, er der 4 forskellige scenarier:
Besparelserne vil ikke berøre DBSF – hvilket RL anser som urealistisk
DBSF skæres lidt i tilskud fra 2010
DBSF skæres meget i tilskud fra 2010
TD fjerner alle tilskud til DBSF fra 2010
Mulige handlinger vi kan foretage efter udmeldingen fra TD er kendt
De mulige handlinger vi kan foretage os blev herefter gennemgået:
Såfremt TD vælger at skære alle tilskud til DBSF væk fra 2010 vil vi under ingen
omstændigheder kunne blive i Århus.
Såfremt TD vælger at skære lidt eller meget i tilskud skal der tages stilling til,
hvorvidt vi så skal blive i Århus eller vælge et andet sted.
RL redegjorde for forløbet omkring debatten mellem TD, DBSF og Aalborg og
alle fremkom herefter med deres betænkninger og overvejelser. Situationen
med skytternes trivsel og baneaflysninger gør, at vi ikke ønsker at blive i Århus
– med mindre TD insisterer herpå.
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Der var derfor enighed i bestyrelsen om, at vi vælger at flytte vores Elitecenter
til Aalborg, samtidig med der arbejdes på en løsning, hvor de af at de
nuværende skytter på EC, der ønsker at blive i Århus, kan få tilfredsstillende
træningsmuligheder – f.eks. hos Aarhus Bskl., ligesom mulighederne for at
kunne være tilknyttet det nye EC som udeboende bør undersøges. Endeligt
skal der udarbejdes en samarbejdsaftale med Aalborg Bskl, AAB College og
Team Danmark.
Bladet – orientering fra SJ om ny redaktør
SJ redegjorde for situationen omkring bladet – og fortalte, at man nu er i gang
med at udarbejde en egentlig kontrakt med den nye redaktør.
Diplomtræneruddannelse for vore trænere
Som mål bør alle vore Elite- og kraftcentertrænere tage en diplomtræner
uddannelse. I den sammenhæng skal der følges op på de nuværende træneres
DBSF trin 1-3 træner uddannelse.
Ny hjemmeside
Den nye hjemmeside er gået i luften i dag – Der arbejdes stadig med diverse
funktionaliteter, men alt skrider fint frem. Bestyrelsen vil i den sammenhæng
gerne takke Karsten Weikop og Kaj Frandsen fra TIK for det store arbejde, de
har lagt og fortsæt lægger i hjemmesiden. MHN er fortsat tovholder på
projektet.
FITA kongres
RL oplyste, at der til kongressen er 2 vigtige punker, som han gerne vil have
bestyrelsens indstillinger til:
Ændring af aldersklasser for kadetter fra 16 til 17 år og junior 18-20
Bestyrelsens indstilling er, at RL skal stemme ja hertil
Ny finaleskydning for Compound klassen – en form for Face2Face.
Der var enighed om, at det må være skytterne, der skal tage stilling hertil, og de
er derfor indbudt til en snak om det efter lørdagens kvalifikationsskydning til DM
i Randers. Herefter vil der tages endeligt stilling til DBSF’s stemme.
VM i 3D – orientering fra MHN
MHN orienterede fra møde han har været til i Nr. Snede omkring deres
eventuelle kandidatur til VM i 3D.
Der var enighed om, at RL og MHN tager en snak med Tom Dielen under
kongressen i Korea omkring bl.a. økonomien – og herefter tages endeligt stilling
til et evt. kandidatur.
Klubbesøg
Skemaer er sendt ud til klubberne – og flere klubber har allerede kontaktet det
bestyrelsesmedlem, de skal tale med. RL, MHN m.fl. vil grundet World Cup
finalen først kunne starte på deres klubbesøg efter d. 26. september.
World Cup - orientering
RL orienterede om status. Det skrider støt frem – og de problemer, der opstår
undervejs, bliver løst. Der er pt. solgt over 200 billetter. Da der ikke har været
nogen henvendelser/forespørgsler til evt. fælles bustransport – og DBSF’s
økonomiske situation taget i betragtning - har bestyrelsen valgt alligevel ikke at
arrangere bus med fællestransport gennem landet.
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Næste bestyrelsesmøde foreløbigt sat til 24. oktober 2009 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.
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